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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

In de gemeente Leusden liggen veel pandenobjecten met een bijzondere cultuurhistorische waarde. Een deel 

hiervan is aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument en wordt zo via de Erfgoedwet of de 

gemeentelijke Erfgoedverordening beschermd.

 Dit geldt niet voor andere cultuurhistorisch waardevolle objecten. Via voorliggend bestemmingsplan wordt 

nu de waarde van deze pandenobjecten vastgelegd. Doel ervan is om bij plannen voor sloop of verbouw met 

de eigenaar in gesprek te gaan op welke wijze de cultuurhistorische waarde bewaard kan blijven.

Het belang van cultuurhistorie is wettelijk vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Het Besluit geeft aan 

dat verplicht om in een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden in het bestemmingsplan aan te geven hoe in dat plan rekening is gehouden met cultuurhistorisch 

erfgoed. Voorliggend bestemmingsplan regelt voor het gehele gemeentelijke grondgebied specifiek de 

bescherming van cultuurhistorisch waardevolle pandenobjecten.

1.2 Ligging plangebied

Het bestemmingsplan 'Cultureel erfgoed Leusden' beslaat het gehele grondgebied van de gemeente Leusden. 

Op onderstaande kaart is het plangebied weergegeven.

bron: Topografische kaart

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Voorliggend bestemmingsplan betreft een zogeheten Parapluplan; dit plan geldt aanvullend op de vigerende 

bestemmingsplannen en voor het gehele gemeentelijke grondgebied. De andere bestemmingsplannen blijven 

van kracht.



1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt     het plan beschreven. Er wordt ingegaan op de cultuurhistorische waardevolle 

pandenobjecten en de wijze waarop deze geïnventariseerd en gewaardeerd zijn. In hoofdstuk 3 wordt het 

plan inhoudelijk op haalbaarheid getoetst aan de hand van de economische haalbaarheid en 

handhaafbaarheid van het plan. Tot slot bevat hoofdstuk 4 de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 

plan, waarbij de uitkomsten van de inspraak en overlegmomenten zijn opgenomen.
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Hoofdstuk 2 Het plan

2.1 Inleiding

Het doel van voorliggend plan is om cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en andere objecten een 

bescherming te geven via het bestemmingsplan. Doel is niet om alle ingrepen te verbieden, maar om 

eigenaren (of toekomstige eigenaren) bewust te maken van de cultuurhistorische waarde van een pand. De 

bescherming houdt in dat het slopen of verbouwen (deels) slopen  of verbouwen (voor zover het niet valt 

onder vergunningsvrije bouwactiviteiten zoals omschreven in artikel 2 bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht en het geen betrekking heeft op inpandige verbouwing) van deze panden alleen mogelijk is 

met een omgevingsvergunning. Door deze vergunningplicht ontstaat de mogelijkmogelijkheid om vooraf met 

de eigenaar in overleg te gaan om zo te voorkomen dat door sloop of ingrijpende verbouwingen de 

essentiële karakteristieke kenmerken van waardevolle panden verloren gaan.

2.2 Cultuurhistorisch waardevolle objecten

De gemeente heeft een lijst samengesteld van cultuurhistorisch waardevolle panden en andere 

bouwwerken. Deze lijst is samengesteld op grond van:

 de lijst van objecten en gebouwen die in de periode tot 1992 zijn geïnventariseerd in het 

Monumenten Inventarisatie Project (MIP) van de provincie Utrecht;

 de lijst van alle cultuurerfgoederen in Leusden;

 de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente.

Bij alle panden en objecten hoort een beschrijving en waardering van de karakteristiek. Deze is opgenomen in 

bijlage 1 'Beschrijving cultuurhistorisch waardevolle panden' bij de regels.

De lijst met panden en objecten die voortkwam uit het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) heeft als 

handreiking gediend voor het aanwijzen van rijksmonumenten. De overige panden, die niet zijn aangemerkt 

als monument, worden sindsdien aangeduid als MIP-panden. Zij worden beschouwd als behoudenswaardig.

Regeling

Om de cultuurhistorisch waardevolle panden te beschermen is een regeling in dit bestemmingsplan 

opgenomen. Op de verbeelding zijn de pandenobjecten aangegeven met de aanduiding 'karakteristiek'. In de 

beschrijving van de panden in de bijlage bij de regels is aangegeven   wat beschermenswaardig is aan het pand. 

De regeling houdt in dat het (deels) slopen, verbouwen en / of uitbreiden van cultuurhistorisch waardevolle 

panden of objecten alleen met een omgevingsvergunning mogelijk is.‘specifieke bouwaanduiding - ensemble’. 

Naast individuele panden zijn ook een aantal 'ensembles' aangewezen. Dit is een groep van meerdere panden, 

die door hun architectonische en stedenbouwkundige samenhang als waardevol zijn beoordeeld. Veelal 

stammen ze uit de periode van het interbellum of zijn ze een typerend voorbeeld van de 

wederopbouwarchitectuur.

In de beschrijving van de objecten in de bijlage bij de regels is aangegeven   wat behoudenswaardig is aan het   

pand of ensemble. 

De regeling houdt in dat omgevingsvergunningaanvragen voor het (deels) slopen, verbouwen of uitbreiden 

van cultuurhistorisch waardevolle objecten beoordeeld worden op de impact op de cultuurhistorische waarde 

van het object, waarbij het gaat om de in de bijlage opgenomen beschrijving van hetgeen als 

behoudendenswaardige is aangemerkt. Het zogenaamde vergunningsvrij bouwen zoals bedoeld in artikel 2 

van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (met uitzondering van sloop, op basis van artikel 3.3 van de Wro 

en artikel 2.1 eerste lid onderdeel g van de Wabo) blijft vergunningsvrij. Ditzelfde geldt voor vergunningsvrije 

inpandige verbouwingen. .
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Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning
Bij de omgevingsvergunningaanvraag dient een gemotiveerd verzoekde aanvrager aan te worden gedaan 

waarin wordt omschreven wat het bouwplan is engeven welke consequenties het (bouw- en/of sloop)plan 

heeft voor de cultuurhistorische waarde . Dezeten aanzien van de cultuurhistorische waarde (zoals 

omschreven in de waardestelling uit bijlage 1 van de planregels). Daarnaast dient de aanvrager middels een 

onderbouwing zijn belang bij de aanvraag te onderbouwen.

Burgemeester en wethouders beoordelen bij een aanvraag omgevingsvergunning of verlening van de vergunning 

verantwoord is in relatie tot de cultuurhistorische waarden van het betreffende object en houden daarbij rekening 

met de belangen worden meegewogen bij de van de aanvrager.   

Indien de bouwkundige staat van een cultuurhistorisch waardevol object dermate van slechte kwaliteit is dat de 

(bouw)veiligheid in het geding komt, dan is dat aanleiding om een omgevingsvergunning af te geven. Hetzelfde 

geldt bij een aanvraag omgevingsvergunning waarbij de cultuurhistorische waarden van het object niet in het 

geding zijn. Bij de beoordeling door het college van Burgemeester en Wethouders wordt ook rekening gehouden 

in welke mate hier sprake is van aantasting van de zichtgevel en bouwvolume. Bij een aanvraag 

omgevingsvergunning waarbij het niet gaat om de hiervoor omschreven omstandigheden beoordeelt het college 

van Burgemeester en Wethouders of in redelijkheid voorrang gegeven kan worden aan de belangen van de 

aanvrager in relatie tot de aantasting van waarden als beschreven in bijlage 1 bij de planregels.  

Daarbij gaat het er (met name) om de zichtgevel en het (bouw)volume te behouden om zo de huidige en 

toekomstige generaties een beeld te geven van het verleden. Bij de beoordeling van de aanvraag 

omgevingsvergunning kan het college van Burgemeester en Wethouders advies inwinnen van het Adviesteam 

Ruimtelijke Kwaliteit, dan wel een andere door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen commissie van 

onafhankelijke deskundigen.   

Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd om te besluiten  of medewerking te verlenenwordt 

verleend aan een omgevingsvergunning of niet.

Mogelijkheden voor ander gebruik

Het toestaan van ruimere gebruiksmogelijkheden kan bijdragen aan een duurzame instandhouding van 

cultuurhistorisch waardevolle panden. Sommige panden zijn bijvoorbeeld te groot of ongeschikt om (alleen 

maar) te worden bewoond. Gelet op de ambitie om de bijzondere waarde van deze panden te behouden, wil 

de gemeente ruimte geven voor herbestemming of andere gebruiksfuncties. Per situatie zal in overleg met de 

initiatiefnemers worden besproken wat een passende functiewijziging kan inhouden. Dit betekent per geval 

maatwerk. Voorliggend bestemmingsplan bevat geen generieke regeling voor functiewijziging van 

cultuurhistorische waardevolle gebouwen.

2.3 Monumenten

Binnen de gemeente zijn circa 60 complexen, gebouwen of objecten die zijn aangewezen als rijksmonument en 

circa 15 als gemeentelijk monument. Deze monumenten zijn ter kennisgeving aangegeven op de verbeelding 

met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' of 'specifieke bouwaanduiding 'gemeentelijk 

monument'. Deze objecten worden reeds beschermd via de Erfgoedwet (er geldt een overgangsregeling tot 

invoering van de Omgevingswet) en de gemeentelijke erfgoedverordening. Voor deze objecten is geen regeling 

in dit bestemmingsplan opgenomen, omdat ze dan 'dubbel' geregeld zouden zijn.



Hoofdstuk 3 Haalbaarheid

3.1 Inleiding

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) aangetoond 

worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar verschillende 

ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) maar ook de economische uitvoerbaarheid van het plan.

De doelstelling van dit bestemmingsplan is het zorgen voor een planologisch-juridisch kader voor de 

bescherming van cultuurhistorisch waardevolle panden die niet als monument zijn aangewezen. Er zijn met 

voorliggend bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. De uitvoerbaarheidstoets  richt zich dan 

ook alleen op het (cultuurhistorische) beleid en de economische uitvoerbaarheid.

3.2 Beleid

3.2.1 Kadernotitie Erfgoedbeleid gemeente Leusden

In juli 2013 heeft de raad van de gemeente Leusden een kadernotitie over het erfgoedbeleid aangenomen. 

Besloten is om vanTer uitwerking daarvan heeft de gemeenteraad op 1 juli 2015 een besluit genomen om de 

Erfgoedverordening Leusden 2012 te wijzigen en is aangegeven hoe de kadernotitie verder zijn uitwerking 

krijgt. Centraal daarin staat dat er een lijst van ruim 100 geïnventariseerdemet potentiële gemeentelijke 

monumenten is (waarbij objecten een deel op basis van vrijwilligheid aan te wijzenaangewezen worden als 

gemeentelijk monument. Daarnaast is er een achttal objecten die eigendom zijn van de landgoederen De 

Boom en Den Treek-Henschoten, waarvoor andere afspraken gelden die zijn opgenomen in convenanten. Met 

de landgoederen is afgesproken dat ze bij wijziging vrijgesteld zijn van vergunningplicht, maar zij kunnen geen 

aanspraak maken op gemeentelijke subsidie.

In het beleid is opgenomen), dat dealle overige objecten (die niet zijn aangewezen als monument) een lichtere 

bescherming zullen krijgen viain het bestemmingsplan, waarin en dat er een cultuurhistorische waardenkaart 

opgesteld gaat worden. De lichtere bescherming (ten opzichte van een monument) houdt in ieder geval wordt   

vastgelegd dat dat cultuurhistorisch waardevolle objecten niet zonder vergunning gesloopt mag worden. Dit 

beleid is aangevuld met een regeling dat ook voor verbouw of uitbreiding van het bouwwerk een 

omgevingsvergunning vereist is, aangezien deze ingrepen ook zouden kunnen leiden tot aantasting van de 

karakteristieke waardekunnen worden. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in regels om deze 

bescherming te regelen.

3.2.2 Welstandsnota 2018
Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota 2018 vastgesteld. De nota is een actualisatie 

van de Welstandsnota 2014 en heeft als doel ondersteunend te zijn aan initiatiefnemers.

Elke omgevingsvergunning die wordt ingediend voor een pand dat vermeld staat op de MIP-lijst (toegevoegd 

als bijlage A bij de welstandsnota) wordt voorgelegd aan het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Bij de 

beoordeling van het ARK is de beschrijving uit het MIP het uitgangspunt. 

Deze regeling uit de welstandsnota is overgenomen in het bestemmingsplan, om hiermee regels ten aanzien 

van cultuurhistorisch waardevolle objecten op één plek zichtbaar te maken.

3.2.3 Waarderingscriteria voor aanwijzing

De aanwijzing van cultuurhistorisch waardevolle panden gebeurt op basis van Op 8 maart 2018 heeft de 

waarderingscriteriagemeenteraad besloten in te stemmen met beoordelingscriteria die zijn opgesteld door 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hiertoe heeft opgesteldom cultuurhistorisch waardevolle objecten 

te beoordelen. De waardering is gebaseerd op vijf hoofdcriteria die zijn onderverdeeld in subcriteria. De 



vakgebieden (bouw)kunst en geschiedenis vormen de basis van de waardering van het gebouwde erfgoed. 

Daarnaast spelen ook geestelijke, geografische, sociaal- economische, bestuurlijke en technische 

ontwikkelingen een rol in de waardering, naast gaafheid en zelfzaamheidzeldzaamheid. Ieder object heeft 

een eigen palet van waarden. Een overzicht van de gebruikte waarderingscriteria is opgenomen in bijlage 1 

van de toelichting van dit plan.

De raad heeft tevens besloten een lijst met objecten als uitgangspunt te hanteren voor het parapluplan 

cultureel erfgoed en de cultuurhistorische waardenkaart.

De lijst met cultuurhistorisch waardevolle objecten bestaat uit de huidige MIP-panden, 

wederopbouwobjecten (onder andere voor de streek kenmerkende wederopbouwboerderijen) en overige 

‘vergeten’ waardevolle objecten. 

De objecten uit de lijst met cultuurhistorisch waardevolle objecten is van een beschrijving voorzien (voor de 

objecten waarvan nog geen beschrijving was) aan de hand van de door de raad vastgestelde criteria. Een 

beschrijving en waardering van de pandenobjecten die in Leusden als 'cultuurhistorisch waardevol' zijn 

aangewezen, is opgenomen in bijlage 1 Beschrijving'Beschrijving cultuurhistorisch waardevolle panden' bij de 

regels.
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3.3 Economische uitvoerbaarheid

Voor het opstellen van dit bestemmingsplan is geld gereserveerd op de gemeentelijke begroting. Voor het 

overige zijn er aan de uitvoering van het bestemmingsplan geen kosten verbonden voor de gemeente.



Hoofdstuk 4 Wijze van bestemmen

4.1 Algemeen

Voor het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen 

standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP).

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de 

planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen 

dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen en 

aanduidingen aangewezen. Aan bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De 

toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de beleidsuitgangspunten en 

de haalbaarheid van het plan. Ook is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en 

toepassing van het bestemmingsplan. Ook de bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het 

bestemmingsplan.

4.2 De regeling

Het gehele grondgebied van Leusden is voorzien van een dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie'. De 

regels zijn echter alleen van toepassing op de panden die als cultuurhistorisch waardevol zijn aangemerkt. 

Deze hebben een aanduiding 'karakteristiek' en/of ‘specifieke bouwaanduiding – ensemble’. De bijbehorende 

regeling houdt in dat voor het slopen of verbouwen een omgevingsvergunning nodig is. Deze regeling geldt 

aanvullend op de andere regels uit vigerende bestemmingsplannen.

De Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn, voor de volledigheid, zichtbaar gemaakt op de verbeelding. In de 

regels zijn hiervoor geen bepalingen opgenomen, omdat de bescherming van deze objecten gaat via de 

Erfgoedwet c.q. de gemeentelijke Erfgoedverordening. Een dubbele regeling is ongewenst.

Van toepassing verklaring

Voorliggend bestemmingsplan is een zogeheten 'Parpaluplan''Parapluplan', wat betekent dat het van 

toepassing wordt verklaard op alle vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Leusden.

Ook bij nieuwe bestemmingsplanbestemmingsplannen wordt dit voorliggende plan van toepassing verklaard. 

Zo hoeft er in die nieuwe bestemmingsplannen geen tijd gestoken te worden in het overnemen van de inhoud 

uit voorliggend plan. Dit bespaart kosten en de kans op fouten wordt kleiner.

Door gebiedsoverstijgende regelingen in één plan op te nemen wordt het ook gemakkelijk om later eenéén 

van de onderwerpen uit dit plan te herzien. Er hoeft ten slotte maar één plan herzien te worden. Ook wordt 

het zo makkelijk om een soortgelijke nieuwe regeling later toe te voegen: het hoeft maar in één plan 

opgenomen te worden. Het bestemmingsplan 'Cultureel erfgoed Leusden' kan t.z.t. ook eenvoudig onderdeel 

worden van het Omgevingsplan (na invoering van de Omgevingswet, voorzien na 2019in 2021).



Hoofdstuk 5 Procedure

5.1 Algemeen

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Wro sub c overleg 

te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel wordt overleg 

gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de 

ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor 

wat kleinere plannen kan, in overleg, afgezien worden van dit overleg.

Een ontwerpbestemmingsplan dient conform Afdeling 3.4 Awb gedurende zes weken ter inzage gelegd te 

worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling 

door de Gemeenteraad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na 

bekendmaking zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid voor belanghebbenden om 

beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt 

vervolgens daags na afloop van de beroepstermijn in werking als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep 

ingesteld dan treedt het bestemmingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook 

om een voorlopige voorziening is gevraagd. De opschorting van de inwerkingtreding eindigt indien de 

voorlopige voorziening wordt afgewezen. De procedure eindigt met het besluit van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.

5.2 Inspraak

Alle eigenaren van wie het pand iswordt aangewezen als 'cultuurhistorisch waardevol' hebben een 

persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het 

voorgenomen beleid toegelicht en kunnen vragen erover worden beantwoord.

5.3 Overleg

In onderhavig plan is geen waterschaps- of bovenlokaal belang in het geding. Het betreft een plan dat 

gebaseerd is op reeds vastgesteld gemeentelijk beleid en voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen. Het plan is 

daarom niet in het kader van vooroverleg toegezonden naar het waterschap en de  provincie.

5.4 Zienswijzen

In deze paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan en de gemeentelijke reactie hierop opgenomen.



Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 19 oktober tot en met 29 november 2018 ter inzage gelegen. Op het 

plan zijn 44 zienswijzen ontvangen. Verschillende zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan. In 

die zin dat waardestellingen zijn gewijzigd, of dat objecten van de lijst verwijderd zijn. Daarnaast is naar 

aanleiding van de zienswijzen het plan (toelichting en regels) op diverse plaatsen aangepast en verduidelijkt. 

Als bijlage is een Nota van Zienswijzen opgenomen, met alle zienswijzen en reactie daarop en een overzicht 

van de ambtelijke wijzigingen aan het plan. 
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1 Waarderingscriteria voor bouwkunst (RCE)
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan "Cultureel erfgoed Leusden" met identificatienummer NL.IMRO.0327.207-0101 van de 

gemeente Leusden.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen.

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 ander-werk

een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid.

1.6 archeologische verwachting

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van archeologische 

relicten.

1.7 archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende archeologische relicten.

1.8 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.9 bestaand

 bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het 

plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van terinzagelegging is 

ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;

 bij gebruik: het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan 

bestaat, tenzij in de regels anders is bepaald.

1.10 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.11 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.12 bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een 

dak.

1.13 bodemingreep

grondwerkzaamheden, waartoe onder meer worden gerekend:

a. het afgraven van grond waaronder ook wordt begrepen het verwijderen van bestaande funderingen en 

het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen  

van drainage;

b. woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden,

c. het verlagen van het waterpeil;

d. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;

e. het uitvoeren van hei- en / of boorwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;

f. het bouwen van een fundering;
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g. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van 

gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden 

verwijderd;

h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;

i. het aanleggen van nieuwe en / of het vervangen en / of uitbreiden van bestaande (ondergrondse) 

transport-, energie-, riool- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur.

1.14 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk.

1.15 bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.16 cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het 

gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied, zoals dat 

ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of wegenpatroon en/of 

de architectuur. Cultureel erfgoed is alles met een materiële en immateriële waarde dat van belang wordt 

geacht voor de huidige en toekomstige generaties om een beeld te geven van het verleden en dat zo een 

bijdrage levert aan de culturele identiteit van een land, een stad of plek. 

1.17 ensemble

een groep van gebouwen en/of elementen met een architectonische en stedenbouwkundige samenhang.
1.18 gewoon onderhoud
activiteiten die gericht zijn op het behoud van een bouwwerk waarbij vormgeving, detaillering en profilering niet 
wijzigen.

1.19 hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig 

zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is.

1.20 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

1.21 omgevingsvergunning ten behoeve van sloop

vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder b van de Wet ruimtelijke ordening.

1.22 overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden.

1.23 peil

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg 

ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het 

terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest 

nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land.

1.24 slopen

het geheel of gedeeltelijk afbreken van (onderdelen van) gebouwen en andere bouwwerken.

1.25 verbeelding

de analoge en digitale voorstelling van de in het plan opgenomen digitale ruimtelijke informatie.

1.26 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening.
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Hoofdstuk 2       Bestemmingsregels

Artikel 2 Waarde - Cultuurhistorie

2.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de cultuurhistorische waarden. Op de verbeelding 

hebben de objecten die beschermenswaardig zijn de aanduiding ‘karakteristiek’ en/of ‘specifieke 

bouwaanduiding - ensemble'.

2.2 Omgevingsvergunning voor het slopen van een  bouwwerk

2.2.1 Vergunningplicht

a. Ter plaatse van de aanduidingen 'karakteristiek' en 'specifieke bouwaanduiding - ensemble' geldt datis het 

pas isniet toegestaan zonder een door Burgemeester en Wethouders verleende omgevingsvergunning om 

een bouwwerk (deels) te slopen indien van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning 
voor het slopen van een bouwwerk is verkregen. Dit ongeacht het bepaalde in de regels bij 
andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen.

2.2.2 Verlenen van de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
b. De omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk wordt uitsluitend verleend, indien is gebleken 

dat de in artikel 2.2.1a genoemde werken en werkzaamheden:
I. onoverkomelijk zijn dit noodzakelijk is vanuit (bouw)veiligheid, of;

II. de (gedeeltelijke) sloop niet zorgt voor wezenlijkeonevenredige aantasting van de waarde als 

beschreven in bijlage 1 Beschrijving cultuurhistorisch waardevolle panden' als opgenomen bij 

deze regels dan wel, of

III. de (gedeeltelijke) sloop redelijk is gelet op het, met de sloop gepaard gaande, belang voor de 

aanvrager.

2.2.3 Onderbouwing van de aanvraag

OmDe aanvrager dient de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het (gedeeltelijk) slopenals bedoeld 

in artikel 2.2.b  te voorzien van een bouwwerk goed te kunnen beoordelen is een motivatie nodig waarom   

deze sloop gewenst is en   waarom dit verantwoord is ten opzichte van de cultuurhistorische waarden welke 

verloren gaanonderbouwing.

2.2.4 Verbinding van voorschriften

Aan

Verbinding van voorschriftenAan de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerkals bedoeld in 
artikel 2.2.b  kunnen voorschriften worden verbonden.

2.2.5 Advies

Alvorens een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2.b te verlenen kunnen Burgemeester en Wethouders 
hierover advies inwinnen bij het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit, dan wel een andere door Burgemeester en 
Wethouders aan te wijzen commissie van onafhankelijke deskundigen.

2.2.6 Uitzondering

Van de vergunningplicht als omschreven in artikel 2.2.1b is normaalgewoon onderhoudswerk uitgezonderd.

2.3 Omgevingsvergunning voor het verbouwenBouwregels verbouw en  / of uitbreiden van een   
bouwwerk

2.3.1 Vergunningplicht
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a. Ter plaatse van de aanduidingen 'karakteristiek' en 'specifieke bouwaanduiding - ensemble' geldt dat het 

pasniet is toegestaan zonder een door Burgemeester en Wethouders verleende omgevingsvergunning om 

een bouwwerk (deels) te verbouwen en/of uit te breiden indien van burgemeester en wethouders een 

omgevingsvergunning voor het verbouwen en/of uitbreiden van een bouwwerk is verkregen. Dit ongeacht 

het bepaalde in de regels bij andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen.

2.3.2 Verlenen van de Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het verbouwen en / of uitbreiden van een bouwwerk

b. De omgevingsvergunning voor het verbouwen en / of uitbreiden van een bouwwerk wordt   

verleendbepaalde in 2.3a, indien: 

dit noodzakelijk is gebleken dat de in artikel 2.3.1 genoemde werken en werkzaamheden:

I. onoverkomelijk zijn vanuit (bouw)veiligheid;, of 

II. de (gedeeltelijke) verbouw en/of uitbreiding niet zorgt voor wezenlijke aantasting van de 

waardehiermee geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden als beschreven in bijlage 

1 de bij deze regels behorende Bijlage 1 ‘Beschrijving cultuurhistorischcultuurhistorische 

waardevolle panden' als opgenomen bij deze regels dan welpanden’ of

III. dit redelijk is gelet op het, met het verbouwen en/of uitbreiden gepaard gaande, belang voorvan de 

aanvrager.

2.3.3 Onderbouwing van de aanvraag

OmDe  aanvrager  dient de  aanvraag  voor  een  omgevingsvergunning  voor het verbouwen en/of 

uitbreidenals bedoeld in artikel 2.3.b te voorzien van een onderbouwing 

2.3.4 Verbindingbouwwerk goed te kunnen beoordelen is een motivatie nodig waarom verbouwen 
en/of uitbreiden gewenst is en dit verantwoord is ten opzichte van de cultuurhistorische 
waarden welke verloren gaat.voorschriften

2.3.5 Verbinding van voorschriften

Aan de omgevingsvergunning voor het verbouwen en / of uitbreiden van een bouwwerkals bedoeld in artikel 

2.3.b  kunnen voorschriften worden verbonden.

2.3.6 Advies

Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen kunnen Burgemeester en Wethouders hierover advies inwinnen 
bij het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit, dan wel een andere door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen 
commissie van onafhankelijke deskundigen.

2.3.7 Uitzondering

Van de vergunningplicht als omschreven in artikel 2.3.1a is normaalgewoon onderhoudswerk uitgezonderd.

2.4 Wijzigingsbevoegdheid

2.4.1 Wijziging aanduiding 'karakteristiek' en 'specifieke bouwaanduiding - ensemble'  

Burgemeester en wethoudersWethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke 

ordening het bestemmingsplan te wijzigen door:

a. binnen de gebieden waar devoor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden een aanduidingen 

als genoemd in artikel 2.2.1 en 2.3.1 betrekking op hebben te veranderen en / of, te verwijderen en / 

of gebieden toe te voegen indien dat op basis van nader verkregen cultuurhistorische kennis 

wenselijk is;

b. de motivering als opgenomen in bijlage 1 ‘Beschrijving cultuurhistorisch waardevolle panden' 

te veranderen indien dat op basis van nader verkregen cultuurhistorische kennis wenselijk is.

.

2.4.2 Advies
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Burgemeester en wethouders laten zich bij de toepassing van artikel 2.4.1 adviseren door het Adviesteam 
Ruimtelijke Kwaliteit, dan wel een andere door burgemeester en wethouders aan te wijzen commissie van 
onafhankelijke deskundigen.



Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Algemene wijzigingsregels

De uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moet zijn gewaarborgd, in verband waarmee in elk geval 

aangetoond moet worden dat het wijzigingsplan:

a. cultuurhistorisch verantwoord is;

b. economisch uitvoerbaar is waaronder zekerstelling van de kosten.

Artikel 5 Algemene procedureregels

Bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid worden de procedureregels van Afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht in acht genomen.

Artikel 6 Overige regelsVan toepassing verklaring

De in ditDit bestemmingsplan opgenomen regels gelden inis een aanvulling op de regels van alle   

onderliggende bestemmingsplannen en laten de regels uit die onderliggendegelden voor het grondgebied van 

Leusden. Het bepaalde in deze bestemmingsplannen ongewijzigd.  blijft van toepassing, met dien verstande 

dat in geval van strijdigheid van bepalingen de bepalingen van dit bestemmingsplan voorgaan.



Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, 

mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 

bouwwerk is teniet gegaan;

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid onder artikel 7.1 voor 

het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;

3. Het eerste lid onder artikel 7.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2 Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 7.2, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 7.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten;

4. Het eerste lid onder artikel 7.2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Cultureel erfgoed Leusden'.



Cultureel erfgoed Leusden 27

Bijlagen bij de regels
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